
Mors aner                                                                                                                                                5.7 generation                               

 
Arne Sørensen  31. maj 2012 

279 
  

 

   

Lars Madsen blev født i 1785 i Benløse, Sorø amt, som 
søn af gårdmand Mads Hansen og hustru Anna 
Jensdatter. Han blev hjemmedøbt og fremstillet 22 maj 
1785 i Benløse kirke, Ringsted herred. 

Ane 28 og 29  Lars Madsen og Maren Hansdatter 

 
Han må lære at klare sig selv og kommer derfor ud for at 
tjene sine egne penge. 
 
Ved folketællingen i 1801 er han 15 år gammel og 
tjenestedreng hos gårdmand Christian Christensen og 
hustru Mette Sørensdatter i Slangerup, nord for Ringsted. 
 
I 1808 er han kommet til Lynge Eskildstrup, og her har han fundet sammen med Maren.  
 
Maren Olsdatter var født på fæstegården Lillevang i Lynge Eskildstrup i 1787, som datter af 
fæstebonde Ole Nielsen og hustru Annine Jacobsdatter på Lillevang. Hun blev hjemmedøbt og 
fremstillet i Lynge kirke 17 maj 1787, båret af Kongskilde Møllers datter Else, faddere var 
Søren Nielsen, Stephagel smed i Eskildstrup, gårdmand Rasmus Andersen af Borød, gårdmand 
Niels Nielsen og Anders Knudsens hustru, begge af Eskildstrup. 
Hun blev konfirmeret søndag efter påske, 12 apr 1801, i Lynge kirke. 
 
Lars og Maren blev gift 23 jul 1808 i Lynge kirke, Alsted herred. Samme år overtager de fæstet 
af Lillevang efter Marens far. 
 
Her fik de i 1809 en datter, Anne Marie Larsen, som bliver døbt 11 jun 1809 i Lynge kirke, 
hun dør 2 måneder gammel, og begraves 16 aug 1809 i Lynge kirke, Alsted herred. 
 
Maren døde 23 år gammel i 1810 på Lillevang og blev begravet 14 mar 1810 i Lynge kirke. 
 
Lars fandt sig hurtigt en ny livsledsager, for han havde mødt en ung pige på 16 år, Maren 
Hansdatter fra nabosognet Alsted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maren Hansdatter var født 12 apr 1794 i Alsted sogn, 
Sorø amt, som datter af gårdmand Hans Larsen og hustru 
Anne Marie Madsdatter. Hun blev hjemmedøbt 12 apr 
1794 og fremstillet 4 maj 1794 i Alsted kirke, Alsted 
herred.  
 
Maren blev dermed gift kun 16 år gammel og flyttede ind 
på Lillevang, hvor de sammen fik børnene: 
Ole Larsen, født 1811 på Lillevang og døbt 22 sep 1811 i 
Lynge kirke, 
Jens Larsen, født 1814 på Lillevang og døbt 27 feb 1814 i 
Lynge kirke, (ane M14), 
Mads Larsen, født 15 jan 1817 på Lillevang, Sorø amt, 
han blev hjemmedøbt 17 jan 1817 og døde 3 måneder gammel, 8 apr 1817 og blev begravet 13 
apr 1817 i Lynge kirke, 
Mads Larsen, født 15 jul 1818 på Lillevang i Eskilstrup, 
Anne Marie Larsdatter, født 9 maj 1821 på Lillevang i Eskilstrup, 
Johanne Larsdatter, født 23 jan 1824 på Lillevang i Eskilstrup, 
Maren Larsdatter, født 1 jan 1827 på Lillevang i Eskilstrup. 

Alsted kirke 
 

Benløse kirke 
 

I Alsted sogns kirkebog kan man læse følgende: 
2. maj 1810 mødte gårdmand Hans Larsen fra Alsted og Ole Nielsen fra Eskildstrup som 
forlovere for enkemand Lars Madsen af Eskildstrup og pigen Maren Hansdatter af Alsted og 
begge rede at der mødte med løfte om ægteskab for ovenmeldte, som blev tilladt da de som 
forlovere vare ?. for ægteskabets fuldbyrdelse? 
Den 12 jun 1810 blev ovennævnte copulerede (viet).  
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Desuden har fæsteren årlig efter aftens varsel at forrette 2 gangdage ved klapjagt på 
godserne. Skulle fæsteren uagtet tilsagn udeblive herfra eller møde med et uforsvarligt bud, er 
godsejeren berettiget til at leje for fæsterens regning til dette arbejde, og er fæsteren desuden 
for hver forsømmelse underkastet en mulkt af 3 Mark sølv til Sognets Fattigkasse. 

 
Ved folketællingen i 1834 boede hele familien undtagen Jens og Anne Marie, på fæstegården i 
Eskilstrup. Jens var da 20 år gammel og sikkert sendt ud og tjene, eller også har han været 
soldat. Anne Marie har jeg ikke fundet, hun er ikke indført i kirkebogen som død. 
 
Folketællingen i 1840 viser et mere detaljeret billede af familien. Den består nu af Lars og 
Maren, Ole, Mads, Johanne og Maren, en tjenestedreng Hans Jensen, på 16 år. Derudover gav 
de husly til en indsidderfamilie, bestående af Peder Andersen 32 år og daglejer, hans kone 
Maren Larsdatter 30 år og deres datter Ane på 1 år. 
 
Ved folketællingen i 1845 består familien af Lars, Maren og børnene Maren, Mads og Ole, som 
alle er ugifte. Desuden har de en tjenestekarl Carl Pedersen på 22 år. 
 
Lars døde 64 år gammel, 19 jan 1849 på Lillevang og blev begravet 26 jan 1849 i Lynge kirke. 
 
Folketællingen i 1850 fortæller, at Jens nu er gårdmand og husfader med sin kone Ellen. Til at 
hjælpe sig har de en tjenestekarl og en tjenestepige. Jens’ mor Maren er 56 år og bor hos dem 
på aftægt. 
 
Formelt skulle Jens overtage fæstet af fødegården, og i den forbindelse blev der af 2 ’udmeldte 
mænd’ og sognefogederne P. Bagge af Rosted og A. Albrechtsen af Gimlinge, den 10. november 
1851 foretaget syns- og overleveringsforretning. På godsejerens vegne mødte forvalter Koch af 
Gunderslevholm.  
De originale dokumenter fra denne syns- og overleveringsforretning er bevaret. De beskriver til 
mindste detalje ’bemeldte gård med tilhørende besætning og inventarium, samt sædning 
fødekorn’. 
Beskrivelsen blev af syns- og skønsmændene under ed fremlagt i Antvorskov Birkeret 2. 
december 1851. 
Gården bestod i hovedtræk af et stuehus i 12 fag bygget af egeundertømmer, vægge af brændte 
sten og stråtag, en østre længe i 13 fag, bygget som forrige, en nordre længe i 12 fag, bygget 
som forrige, og en vestre længe i 12 fag, bygget som forrige. Alle bygningernes størrelse, 
indretning og stand er udførligt beskrevet. Den tilhørende jordlod (matrikel 3a og 3c) er opgjort 
til 3 tønder, 2 skæpper, 5 fjerdingkar og 1½ album land. 
 
Herefter blev der udfærdiget en ny fæstekontrakt dateret 4. december 1851 til Jens Larsen 
under Gyldenholm Skovgods.  
 
I afgift skulle Jens svare 24 Rigsbankdaler sølv, som skulle erlægges Mikkelsdag hvert år på 
Gunderslevholm Skrivestue. Desuden skulle han betale 8 tønder byg, ’som sammesteds betales 
efter afgiftsårets kapitelsstart fjorten dage efter at den er sat’. 

 
   
Derudover indeholder fæstekontrakten udførlige beskrivelser for, hvorledes han skal passe og 
vedligeholde bygninger, inventar og marker. 
 
Endelig indeholdt fæstekontrakten bestemmelser om en aftægtskontrakt for Jens’ mor, enken 
Maren Hansdatter, som skulle sikre hende en værdig tilværelse resten af hendes dage. 
 
Maren døde 59 år gammel, 30 okt 1853 på Lillevang og blev begravet 4 nov 1853 i Lynge kirke. 
 
 
I 1853 frikøber Jens Lillevang for 3000 Daler og bliver dermed selvejerbonde. Købekontrakten 
er dateret 30. april 1853, og den er ligeledes bevaret. 
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Første side af den 4 sider lange fæstekontrakt til Jens Larsen fra 1853. 
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